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Trojnásobný úspěch pro značku ŠKODA: Modely ENYAQ 
iV, OCTAVIA a SUPERB jsou vítězi ankety „Allradautos des 
Jahres“  
 

› Čtenáři odborného časopisu „Auto Bild Allrad“ zvolili tři modely značky ŠKODA za vítěze ve 

svých kategoriích 

› ŠKODA ENYAQ iV s čistě elektrickým pohonem porazila konkurenci v kategorii „Elektromobil 

s pohonem všech kol“ 

› ŠKODA OCTAVIA 4x4 zvítězila v hodnocení importovaných vozů v kategorii „Osobní vůz 4x4 

do 40 000 eur“ 

› ŠKODA SUPERB 4x4 je nejlepším dováženým automobilem v kategorii „Osobní vůz 4×4 nad 

40 000 eur“ 

 

Mladá Boleslav, 6. května 2021 – Trojnásobný úspěch pro značku ŠKODA: Čtenáři časopisu 

„Auto Bild Allrad“ zvolili hned tři modely značky ŠKODA jako vítěze ankety „Allradautos des 

Jahres“ (Automobily roku s pohonem všech kol). ENYAQ iV s pohonem všech kol hned při své 

první účasti v anketě zvítězil mezi importovanými vozy v kategorii „Elektromobil s pohonem 

všech kol“. ŠKODA OCTAVIA 4×4 zvítězila v hodnocení dovážených vozů v kategorii „Osobní 

vůz 4×4 do 40 000 eur“ a ŠKODA SUPERB 4×4 se dostala až na vrchol v hodnocení 

importovaných vozů v kategorii „Osobní vůz 4×4 nad 40 000 eur“. Pro model OCTAVIA je to již 

šestý titul v této čtenářské anketě, model SUPERB je vítězem dokonce již podvanácté. 

 

ŠKODA ENYAQ iV přesvědčila čtenáře odborného časopisu hned při své první účasti v anketě: 

Ti zvolili toto SUV s čistě elektrickým pohonem za vítěze kategorie „Elektromobil s pohonem všech 

kol“. Svým prvním sériovým modelem, založeným na bázi modulární platformy pro elektromobily 

(MEB) koncernu Volkswagen, učinila značka ŠKODA dosud největší krok v realizaci své strategie 

elektromobility. V obou nejvýkonnějších verzích – ENYAQ iV 80x a ENYAQ iV RS – disponuje vlajková 

loď české automobilky pohonem všech kol s druhým elektromotorem na přední nápravě. ŠKODA 

ENYAQ iV je od poloviny dubna k dostání v showroomech evropských prodejců značky ŠKODA. 

 

ŠKODA OCTAVIA byla oceněna jako nejlepší v hodnocení importovaných vozů ve své třídě již v 

letech 2014, 2015, 2019 a 2020. V loňském roce si tento model navíc zajistil absolutní vítězství v 

kategorii „Osobní vozy 4x4 do 40 000 eur“. Letošní vítězství vozu OCTAVIA 4x4 tak bylo celkově již 

šesté v pořadí v rámci této ankety. 

 

Druhá generace modelu ŠKODA SUPERB se pravidelně umísťovala ve své třídě na prvním místě 

v hodnocení importovaných vozů v letech 2009 až 2013 a na vítěznou sérii navázala v roce 2015 také 

současná generace tohoto modelu. Rovněž v letech 2016 až 2020 zvolili čtenáři SUPERB nejlepším 

importovaným vozem ve své kategorii. Díky svému letošnímu úspěchu si tento model vyšší střední 

třídy připsal v anketě „Allradautos des Jahres“ již dvanáctý titul. 

 

Od 7. ledna do 21. února mohli čtenáři hlasovat online pro své favority z celkem 237 modelů v deseti 

kategoriích. Hlasování o vítěze ankety "Čtyřkolka roku" se letos konalo už podvacáté. 

 

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews
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Portfolio vozů 4x4 značky ŠKODA v současnosti zahrnuje modelové řady KAROQ, KODIAQ, 

OCTAVIA a SUPERB. Čistě elektrické SUV ENYAQ iV má v závislosti na modelové variantě také 

pohon všech kol.  

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Christian Heubner  Štěpán Řehák 

Vedoucí Komunikace produktu  Tiskový mluvčí Komunikace produktu 

T +420 730 862 420  T +420 734 298 614 

christian.heubner@skoda-auto.cz   stepan.rehak@skoda-auto.cz 

 

 

Fotografie k tématu: 

 

 

Trojnásobný úspěch pro značku ŠKODA: Modely ENYAQ iV, 

OCTAVIA a SUPERB jsou vítězi ankety „Allradautos des 

Jahres“  

ŠKODA ENYAQ iV s pohonem všech kol zvítězil v kategorii 

"Elektromobil s pohonem všech kol" hned při své první účasti. 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

Trojitý úspěch pro značku ŠKODA: Modely ENYAQ iV, 

OCTAVIA a SUPERB jsou vítězi ankety „Allradautos des 

Jahres“  

ŠKODA OCTAVIA byla oceněna jako nejlepší v hodnocení 

importovaných vozů ve své třídě již v letech 2014, 2015, 2019 a 

2020. V loňském roce si tento model navíc zajistil absolutní 

vítězství v kategorii „Osobní vozy 4x4 do 40 000 eur“. 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

Trojitý úspěch pro značku ŠKODA: Modely ENYAQ iV, 

OCTAVIA a SUPERB jsou vítězi ankety „Allradautos des 

Jahres“  

ŠKODA SUPERB 4×4 se dostal až na vrchol v hodnocení 

importovaných vozů v kategorii „Osobní vůz 4×4 nad 40 000 eur“. 

Díky svému letošnímu úspěchu si tento model vyšší střední třídy 

připsal již dvanáctý titul v anketě „Allradautos des Jahres“. 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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ŠKODA AUTO  
› se v rámci programu „NEXT LEVEL ŠKODA“ zaměřuje na tři priority: rozšíření modelového portfolia směrem k vstupním 

segmentům, působení na nových trzích pro další růst ve velkoobjemovém segmentu a konkrétní pokroky v oblasti 
ekologie a diverzity. 

› v současnosti nabízí zákazníkům 10 modelových řad osobních automobilů: CITIGOe iV, FABIA, RAPID, SCALA, 
OCTAVIA, SUPERB, KAMIQ, KAROQ, KODIAQ a ENYAQ iV, 

› v roce 2020 dodala zákazníkům celosvětově více než jeden milion vozů.  
› je už 30 let součástí koncernu Volkswagen, jednoho z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců. 

ŠKODA AUTO v koncernovém svazku samostatně vyrábí a vyvíjí vedle vozů také komponenty jako motory 
a převodovky. 

› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku a v Indii, většinou prostřednictvím 
koncernových partnerství, dále také na Ukrajině ve spolupráci s lokálním partnerem.  

› zaměstnává celosvětově zhruba 42.000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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